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Resumo: Os poços de petróleo necessitam de intervenções para um bom funcionamento e máxima 
produção, porém a partir do momento em que a intervenção é solicitada até o momento em que ela é 
finalizada, o poço tem sua produção prejudicada. As intervenções são efetuadas com o auxilio de um 
equipamento chamado de Sonda de Produção Terrestre. Estas sondas possuem um custo muito 
elevado, sendo, por isso, um recurso restrito. Este trabalho apresenta uma estratégia de resolução do 
problema de alocação de sondas aos poços, utilizando da meta-heurística Scatter Search, visando 
encontrar o itinerário de sondas que gere a menor perda de produção. Ao final da implementação o 
algoritmo criado foi testado e comparado com os implementados por outros autores. Os resultados 
obtidos foram bastante satisfatórios mostrando a eficiência da estratégia adotada. 
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 INTRODUÇÃO 
 
Na indústria petrolífera existem diversas 
operações que tem como objetivo manter um 
bom funcionamento dos poços de petróleo. 
Umas das operações mais importantes são as 
intervenções, que são efetuadas de tempos e 
tempos, por unidades móveis denominadas 
sondas de produção. Durante as intervenções, 
os poços deixam de produzir ou têm sua 
produção prejudicada, gerando assim 
prejuízos. Visando minimizar estas perdas, 
várias empresas buscam maneiras de se obter 
uma melhor distribuição das sondas entre os 
poços, utilizando o menor número de sondas 
possíveis, visto que estas possuem um custo 
muito elevado.  
Assim, surgiu o Problema de Otimização de 
Itinerários de Sondas de Produção Terrestres 
(POI-SPT). Esse pode ser abordado como um 
problema de escalonamento de tarefas ou de 
roteamento, e a resolução dele, permite um 
melhor planejamento das operações 
petrolíferas, de modo a otimizar a utilização 
dos recursos. 
Neste trabalho, buscou-se desenvolver uma 
ferramenta computacional que fosse capaz de 
encontrar boas soluções para o POI-SPT, 
utilizando de meta-heurísticas pouco 
exploradas. A meta-heurística utilizada foi o 
Scatter Search (SS). O SS é um método 
evolucionário, tendo em comum aos demais 
métodos desta classe, o fato de trabalhar com 
uma população de soluções e não apenas 
com uma solução a cada iteração. 

Diferentemente de outros métodos 
evolucionários o SS em vez de escolher 
aleatoriamente quais soluções da população 
serão combinadas, essas são escolhidas por 
meio de um critério previamente definido e 
formarão um conjunto chamado de Conjunto 
de Soluções Referência (RS). 
As soluções que são escolhidas para compor 
o RS são as consideradas melhores. O 
conceito de melhor, neste caso, leva em 
consideração dois aspectos: função objetivo e 
diversidade. A diversidade busca evitar que o 
algoritmo caia em um ótimo local e não 
consiga sair dele. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para análise do algoritmo criado neste 
trabalho utilizamos a seguinte calibração: o 
número máximo de iterações é 60, a 
população inicial composta por 10 soluções, o 
conjunto RS é composto por 6 soluções das 
quais 2 são escolhidas de forma aleatória. 
Sendo que apenas 10% da solução se altera 
quando aplicado o método de cruzamento. 
Os experimentos foram realizados com a 
massa de dados gerada e disponibilizada por 
Costa (2005). Essa massa de dados possui 
instâncias com 25, 50, 75, 100 e 125 poços e 
com 1, 2, 4, 6, 8 e 10 sondas, sendo que para 
cada grupo de poços foram gerados 10 
conjuntos, sendo estes nomeados com as 
letras de A até J, o que totaliza 300 instâncias. 
As instâncias foram nomeadas da seguinte 
forma: PNEx-S onde N corresponde ao 



 

 

número de poços, S ao número de sondas e 
Ex ao conjunto de exemplos. Assim, P25A-6 
corresponde a uma instância do problema A 
com 25 poços e 6 sondas. Assim como em 
Costa (2005),neste trabalho, analisamos 
apenas os resultados dos conjuntos A, para 2, 
4, 6, 8 e 10 sondas. 
O algoritmo desenvolvido foi comparado com 
duas heurísticas propostas por Costa (2005): a 
Heurística de Máxima Prioridade Tricritério 
(HMPT) e a Heurística de Montagem Dinâmica 
(HMD). Além destas duas heurísticas, o SS foi 
comparado com um algoritmo GRASP, 
também proposto por Costa (2005), e com o 
algoritmo AG-2opt, proposto por Douro e 
Lorenzoni (2009). A escolha destes trabalhos 
para comparação é devido ao fato de 
utilizarem a mesma massa de dados. 
A partir das perdas obtidas pelas soluções 
geradas por SS e AG-2opt foi calculado o 
valor do desvio percentual entre estas e as 
melhores soluções geradas pelas heurísticas 
HMPT e HMD. A média dos desvios 
encontrados foram calculados, sendo o desvio 
médio do AG-2opt e SS respectivamente -
0,208% e -0,209%. A média do desvio obtido 
pelos 2 algoritmos comparados (AG-2opt e 
SS) em relação ao resultado ótimo encontrado 
pelo solver CPLEX 9.0 para instâncias de 25 
poços foi de 0,0207% e 0,0038% para AG-
2opt e SS respectivamente. O CPLEX 
encontra sempre o resultado ótimo, porém 
possui um custo computacional muito elevado, 
os resultados podem ser encontrados em 
Costa (2005). Pode-se observar que nas duas 
análises o SS se mostra melhor que o AG-
2opt.  
 
CONCLUSÃO 
 
Este trabalho demonstrou a eficiência do 
Scatter Search em conjunto com a técnica de 
Melhor Troca para a resolução do POI-SPT. 
Os resultados obtidos pelo SS para instâncias 

artificiais mostraram-se muito bons em 
comparação aos encontrados por outras 
heurísticas e meta-heurísticas. O algoritmo 
quando executado diversas vezes para uma 
mesma instância e calibração, obteve 
resultados sempre muito próximos mostrando 
a sua robustez mesmo com o número máximo 
de iterações reduzido. O aumento do número 
de poços ou sondas não desencadeou uma 
perda de eficiência do algoritmo. O tempo 
computacional mostrou-se baixo quando 
comparado ao GRASP e próximo quando 
comparado ao AG-2opt. 

Para trabalhos futuros pretende-se melhorar o 
desempenho do algoritmo a partir de um 
refinamento da calibração dos parâmetros do 
algoritmo.  Pretende-se ainda utilizar/buscar 
instâncias reais para a avaliação do algoritmo. 
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